
PEMBELAJARAN INKUIRI  

DALAM MATA PELAJARAN FIKIH 

DI MTs NU 01 KRAMAT TEGAL 

SKRIPSI 

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  

Guna Memperoleh Gelar Sarjana S1 dalam Ilmu Tarbiyah  

 

 

 

 

 

 

Disusun Oleh : 

NILNA BIRRO 

31501302003 

 

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM 

JURUSAN TARBIYAH  

FAKULTAS AGAMA ISLAM 

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG 

SEMARANG 

2017 





HALAMAN PENGESAHAN 



MOTTO 

                           

      

Artinya : 

“Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu 

(yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat 

dan Dia banyak menyebut Allah.” 
 



 

  



KATA PENGANTAR 

Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT 

yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga penulis dapat 

menyelesaikan skipsi ini. 

Skripsi dengan judul “Pembelajaran Inkuiri dalam Mata Pelajaran Fikih di 

MTs NU 01 Kramat Tegal” disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna 

memperoleh gelar Sarjana Pendidikan Islam (S.Pd.I) Jurusan Tarbiyah Fakultas 

Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang. 

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak memperoleh bantuan dan 

dorongan moril maupun bimbingan dari berbagai pihak, secara langsung maupun 

tidak langsung. Maka sudah sepantasnya apabila pada kesempatan ini penulis 

mengucapkan rasa terimakasih yang sangat tulus kepada : 

1. Bapak H. Anis Malik Toha, Lc, MA, Ph.D selaku Rektor Universitas Islam 

Sultan Agung (UNISSULA) Semarang. 

2. Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) 

Semarang. 

3. Bapak Drs. H. Ahmad Rohani HM, M.Pd., selaku Dosen Pembimbing yang 

sabar dan ikhas, memberikan waktu serta ilmunya dalam membimbing dan 

mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. 

4. Ibu Hidayatus Sholihah, S.Pd.I, M.Pd, M.Ed., selaku Dosen Wali penulis 

yang telah memberikan pengarahan kepada penulis selama belajar di 

UNISSULA. 



5. Seluruh Dosen Fakultas Agama Islam Jurusan Tarbiyah UNISSULA yang 

telah banyak memberikan bekal berupa ilmu pengetahuan dan tuntunan 

selima penulis menimba ilmu di UNISSULA Semarang. 

6. Ibu staf perpustakaan Fakultas Agama Islam yang telah memberikan 

pelayanan dengan sangat baik kepada penulis.  

7. Bapak Kepala Madrasah, Staf Pengajar dan Karyawan MTs NU 01 Kramat 

Tegal yang telah banyak membantu penulis selama melakukan penelitian. 

8. Orangtua tercinta Bapak Slamet Yakub dan Ibu Dwi Widi Siswati yang selalu 

memberikan kasih sayang, perhatian, doa dan dorongan baik moral maupun 

material, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. 

9. Teman teman Fakultas Agama Islam Jurusan Tarbiyah angkatan 2013 yang 

selalu memberikan keceriaan dan motivasi serta dukungan kepada peneliti. 

10. Semua pihak yang baik secara langsung maupun tidak langsung telah 

membantu penyusunan skripsi ini. 

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan dan penyajian skripsi ini masih 

jauh dari kesempurnaan. Keadaan ini semata-mata keterbatasan kemampuan yang 

ada pada diri penulis, sehingga penulis mengharapkan saran dan kritik yang 

sifatnya membangun. 

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat dan menjadi 

pendorong bagi dunia pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Aamiin... 

       Semarang, 27 Januari 2017 
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